
ACTA    de la sessió  ORDINÀRIA  del    CONSELL SECTORIAL  D’ESPORTS    del dia    06   d’

OCTUBRE   de  2015  .

A la Sala de reunions del primer pis de la Casa Jordà, sota la Presidència del senyor Juan
Manuel Fernández Martínez, regidor d’esports,  es reuneix el Ple del CONSELL SECTORIAL
D’ESPORTS, en la qual hi assisteixen els senyors que tot seguit es detallen, , per tal de dur a
terme la  sessió   ORDINÀRIA  de conformitat amb la convocatòria repartida.

SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:

Toni Blanch Pérez Club Associació Excursionista de Roses

Pere Sastre Gotanegra Agent Social

Anna Jorquera Navarro CIU

Verónica Medina Flores ERC-AM

Anna Jódar Portas Persona d’especial  rellevància

Carlos M. Domínguez Martínez Persona d’especial  rellevància

Ruben Lamas Associació Esportiva escolar "IES Illa de Rodes"

Baldiri Ricart Argelés Club Futbol Base Roses

SÓN  ABSENTS    HAVENT  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

José Fernández Club Petanca Ciutadella de Roses

SÓN  ABSENTS  SENSE  HAVER  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

Josep Ma. Isern Sala Grup d’Esports Nàutics

Sebastià Millans Armengol Club Bàsquet Roses

Xavi Llamas Bouza Agent Social

Pere López Gil Club Tennis Roses

Manel Escobar Yegua PP

Antonio José Gómez Payan Club Handbol Joventut Roses

José Antonio Valdera Martín UMdC

Hi assisteix també la senyora Montserrat Mindan, alcaldessa de Roses.
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Actua com a  secretari per delegació, el  cap del departament d’Esports i Joventut , senyor Lluís
Noguer Brugat.

S’obra la sessió a les   20,25  hores .

1.-   APROVACIÓ DE L’ ACTA  DE  LA  SESSIÓ   ANTERIOR   

S’aprova l’acta de la  Sessió ordinària del  11 de març de 2015, per asentiment dels assistents.

2.- CELEBRACIÓ  DE LA NIT DE L’ESPORT 2015  . PROPOSTA DE DISTINCIONS ESPORTIVES 2015.

El  sr. Juan Fernández  reprèn el debat que es va iniciar en la sessió  del consell sectorial
d’esports del passat 30 de setembre de 2014,  i  s’inicia un debat sobre  la conveniència o no
de realitzar la “Nit de l’esport” cada any, o de fer-ho cada dos anys, com s’havia suggerit en
l’esmentada sessió del consell.

S’avaluen els pros i els contres de cadascuna de les opcions,  i els assistents també proposen
la opció de poder fer venir alguún personatge esportiu mediàtic i/o de renom, per tal de donar
més rellevància a l’acte.

Finalment s’acorda per unanimitat dels assistents, que  enguany, es torni a celebrar  la “Nit de
l’Esport” .  Es proposa també que la millor data per fer-ho és un divendres a la nit.

L’Àrea d’Esports farà arribar a tots els membres del  Consell  i  a les Entitats esportives del
municipi, la informació referent als esportistes locals (recull de premsa) i  l’imprès  de candidats
a les diferents nominacions esportives, per tal que aquests puguin fer les seves propostes. Es
posarà una data límit per a la presentació de candidatures.

Posteriorment es convocarà una nova sessió del Consell Sectorial d’Esports, el qual formularà
les candidatures i ho transmetrà al Jurat perquè dessigni els finalistes de cada categoria.

3.- RECOLLIDA/APORTACIÓ  DE  PROPOSTES  A  NIVELL  ESPORTIU  A  CÀRREC  DELS  MEMBRES
INTEGRANTS DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS

Es debat sobre la necessitat  i/o  conveniència  de la construcció de diferents instal·lacions i
espais esportius a la vila de Roses (Velòdrom, rocòdrom, pista d’atletisme...), per tal de donar
cabuda a  demandes o anhels de l’esport rosinc , sense arribar a cap acord concret.

Es parla també sobre la importància de potenciar el turisme esportiu dins i fora de la temporada
turística del municipi.
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4.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS

La sra.  Montserrat   Mindan  diu que  comentarà sobre la modificació del reglament per la
renovació  dels consells sectorials a la Junta de Portaveus, i que farà arribar una proposta al
respecte, perquè un cop presentada als diferents Consells Sectorials, sigui aprovada pel Plé
Municipal.

No havent-hi més assumptes a tractar, el secretari passa a llegir l’acta de la sessió, la qual  s’
aprova per unanimitat dels assistents.   

El president  aixeca la sessió a les  21,15 hores,  de la qual cosa en dono fe.

El President                                                                     El secretari per delegació

Juan Manuel Fernández Martínez           Lluís Noguer Brugat
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